
Negende Lijst
1

van soorten en variëteiten nieuw voor de Nederlandsche

fauna, sedert de uitgave der „Coleoptera Neerlandica"

bekend geworden,

door

Jhr. Dr. Ed. Everts.

i. Cicindela campestris L. Een exemplaar met niet in

tweeën verdeelde humeraalvlek werd bij Mook (Plasmolen)

gevangen (Mac Gillavry).

5. Cicindela silvatic a L. ab. c. hungarica Beuthin, bij Venlo

(Van den Brandt). Bij deze gaat, vanaf de rondachtige

zijvlek nabij het uiteinde, eene witte randlijn naar den top.

—In het Leuvenumsche bosch werd door Mr. Uytten-
boogaart een £ gevangen, bij welke de witte teekening op

de dekschilden bijna ontbreekt. Van de humeraal-lunula

zijn slechts twee uiterst kleine vlekjes over, de dwarsband

achter het midden is geheel verdwenen, terwijl zich vóór

het uiteinde nog een zeer klein, nauwelijks zichtbaar wit

stipje bevindt. Het exemplaar is zorgvuldig ontvet geworden.

19. Carabus cancellatus ÏLLKi. In de Entom. Rundschau,

l
) Een „Algemeen .Supplement" op de „Coleoptera Neerlandica",

in denzelfden vorm gedrukt als het hoofdwerk, is thans in bewerking.

Daarin zullen alle in de verschillende supplementen medegedeelde, voor
de fauna nieuwe soorten en variëteiten, benevens alle verbeteringen, in

volgorde van bladzijde tot bladzijde, opgesomd worden ; tevens zal daarin

melding gemaakt worden van de vele nieuwe zienswijzen betreffende

rangschikking, nomenclatuur, prioriteit, enz., hoofdzakelijk aan de hand
van Ganglbauer's „Die Käfer von Mitteleuropa" en Reitter's „Fauna
Germanica".
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29 Jahrg. 1912, No. 4, p. 27 —29, werd door Prof. H. KoLBE

een door hem ontworpen overzicht der verschillende rassen

gegeven, waarvan de navolgenden, door hem onderzocht,

uit Nederland bekend zijn geworden 1
). De in het uiterste

Westen van Duitschland levende vormen gelijken zoozeer

op het carinatiis-xas (var. carinatus Charp., f usus Palliardi)

uit Frankrijk, dat ze daartoe gerekend zouden kunnen worden.

Dit ras {subcarinatus-x&s) bewoont de Rijnprovincie, het

Zuid-Oosten van Nederland, België, Frankrijk, tot in den

Elzas en Westelijk Zwitserland. In Nederland komt dit ras

voor in het Maasgebied van Limburg en Noord-Brabant

(Bunde, Steyl, Blijenbeek en Cuyk), alsook in Gelderland bij

Nijmegen, Pannerden en Beek, het IJsselgebied (Velp, Ellecom

en Brummen), zoo ook bij Aalten en als noordelijkste vindplaats

Apeldoorn. De zuidelijke vorm, dus het typische carinatus-

ras, zag ik sedert toch ook, met een overgangsvorm, uit

Valkenburg en Heerlen' in Limburg; dit is dan wel de meest

noordelijk bekende vindplaats. Een ander zuidelijk ras, dat

in België (o. a. bij Calmpthout en Genck) voorkomt, is het

simulator-ras ; het is nog twijfelachtig of dit ras in Neder-

land reeds gevonden is ; een exemplaar uit (?) Gelderland

blijft buiten rekening. —Naverwant aan het s?tbcarmat?is-ras

is het progressiviis-x&s, dat Westfalen bewoont en bij ons

in Overijssel (Denekamp en Markelo) en in Gelderland

(Groenlo, Winterswijk en als uiterste grens Putten op de

Veluwe) gevonden is. In het westen van Westfalen komen

vele exemplaren voor, die door vermenging met het sub-

carinatus-rzs ontstaan zijn ; een dergelijk exemplaar zag ik

ook uit Winterswijk. —Het meer noordelijke sus/>icax-ra.s,

dat o. a. Jutland en Holstein bewoont en na den diluviaaltijd

naar ons gebied zou gekomen zijn, komt in Groningen

(Meeden), Drenthe (Assen, Gieten, Odoorn en Schoonoord),

Overijssel (Steenwijk), Gelderland (Uddel) en op Texel voor.

Het is deze vorm, die ik in mijne ,,Coleoptera Neerlandica"

als ab.s. tuberculatus Dej. beschouwde. Een exemplaar uit

Steenwijk is, volgens KoLBE, een tusschenvorm van suspicax

l
) Een overzicht van de onderscheidingskenmerken dezer rassen hoop

ik later te geven.
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en subcarinatus. In Drenthe is ook een tusschenvorm van

progressivus en suspicax gevangen. De kleur der pooten

schijnt bij de rassen van geen invloed te zijn. —Andere

schrijvers, als Dr. Gustav Bernau 1
), Dr. Fr. Sokolar 2

)

en W. HuRENTHAL3
), geven ook studiën over de rassen

van deze soort.

38. ATotiopliilus biguttatus F. Bij Breda werd een exemplaar

met een bijkomend groefje achter het midden op het linker-,

bij Putten op de Veluwe een met een bijkomend groefje

achter het midden op het rechter dekschild gevangen. Ook
werd een exemplaar bij Apeldoorn (Kerkhoven) gevangen,

bij welke nog een bijkomend groefje (achter het midden)

op de 4
e tusschenruimte der beide dekschilden aanwezig is

;

dergelijke exemplaren werden wel eens ten onrechte als

N. quadripunctatus Dej. gedetermineerd.

73. Bembidion (niet Bembidium !) punctulatum Drap.

Zwartblauwachtige exemplaren (Cuyk en Limmel bij Maas-

tricht) zijn ab. c. Lutsi R.EITT.

239. Ophonus rufibarbis F. en 239 bis
brevicollis Dej. zijn,

volgens Sharp (Notes on British species of Ophonus, in „The

Entomologist's Monthly Magazine'" 2nd Series, Vol. XXIII

1912) niet synoniem, maar twee goede soorten, welke aldus te

onderscheiden zijn : Halsschild kort en breed, met scherp

aangeduide rechte achterhoeken ; bestippeling op de schijf

zeer schaarsch aangeduid. Dekschilden met weinig dichte,

soms zeer schaarsche bestippeling, vooral over het midden.

Het uiteinde van het laatste tergiet (de aedeagus, sensu Sharp)

met een stompen korten top, welke aan het uiteinde iets

neergebogen is, maar zonder duidelijk opgerichten rand.

Lengte 6—8 mm. De meest voorkomende soort; werd in

alle deelen van het land aangetroffen, in de duinstreek soms

in aantal brevicollis Dej.

!) In Wiener Entom. Zeit. XXXII 1913, p. 191 [met Kritiek van

OTTO Langenhan (Entom. Blatter 1913, p. 304 en Entom. Blätter 1914,

p. 267)].
2

) In Zeitsch. f. wissensch. Insektenbiologie VII 191 1 en Entom.

Rundschau 191 2.

s
) In Entom. Blätter 1914, p. 42 (Die Nominatform des Carabus

cancellatus).
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Halsschild altijd langer dan bij brevicollis, met duidelijke

rechte, maar minder scherp aangeduide achterhoeken ; be-

stippeling opvallend grover en op de schijf minder verspreid.

Dekschilden overal dicht en duidelijker bestippeld, zonder

neiging om schaarscher te worden over het midden. Het

uiteinde van het laatste tergiet meer afgerond en breeder

dan bij brevicollis, met een veel breeder topgedeelte. Lengte

8

—

io mm. Veel zeldzamer. Uitsluitend in Limburg gevangen;

Steyl, April, in aanspoelsel van de Maas (BerCHMANS), bij

Oud-Vroenhoven (Maurissen), Cumrade en Gulpen (WlL-

LEMSE) rufibarbis F.

307. Panagaeus crux-major L. ab. c. trimaculatus Dej. ; een,

volkomen aan de beschrijving beantwoordend, exemplaar bij

Denekamp (Mac Gillavry) ; exemplaren uit Arnhem en

Oud-Vroenhoven opgegeven, zijn overgangsvormen, bij welke

nog eene flauwe verbinding tusschen middenvlek en zijvlekken

overgebleven is.

De ab. c. connexus Reitt. [ccntromaculatus Everts, Entom.

Berichten, 1 Nov. 191 3)
1

), bij welke de verbinding der roode

vlekken zoo volledig is, dat van den gemeenschappelijken,

zwarten dwarsband slechts een klein vierhoekig vlekje op

den naad is overgebleven; bij Westkapelle in Zeeland, Mei,

door den heer Emile Derenne gevangen.

348
bi \ Haliplus Wehnckei Gerh. Deze soort, of var. van

fliiviatilis AubÉ (volgens GanglbaUER en Reitter), werd

eenmaal ($) bij Zeeburg nabij Amsterdam gevangen (VeRsluys)

en door den heer JAMES EdWARDSaldus, maar met een ?

gedetermineerd. De heer BALFOURBROWNEdetermineerde

dit exemplaar als H. nontax, wat m. i. op eene vergissing

berust. Bij nader onderzoek is mij gebleken dat dit exemplaar

inderdaad tot Wehnckei behoort.

De heer James Edwards geeft in „The Entomologist's

Monthly Magazine 2 nd Series Vol. XXII, 191 1: A Revision

of the British species of Haliplus Latreille", een overzicht

van de verschilpunten der zoo moeielijk te onderscheiden

soorten van de r tifico Ui s -groep. Een belangrijk kenmerk wordt

!) Door een verzuim had ik over het hoofd gezien, dat Reitter
deze a. in zijne „Fauna Germanica" reeds vóór mij beschreven had.
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ontleend aan den vorm van den forceps met de epimeren,

door J. Edwards en Balfour Browne als aedeagus met

zijlobben geduid. Ken tabellarisch overzicht van bovenge-

noemde groep, waarbij gevoegd is H. nomax B. BROWNE,laat

ik hier volgen; bij 10 in de tabel der ,,Col. Neerl." aldus

te lezen :

10. De eerste vier donkere lijnen over de stippelrijen der

dekschilden zijn ongelijk in breedte, op het midden duidelijk

verbreed ; de 5
C tot 7

e aan de basis onderbroken, in het

midden en aan het uiteinde veelal ineenvloeiende . . 11

De eerste vier donkere lijnen over de geheele lengte

nagenoeg even breed, de 5
e tot 7

e minder duidelijk, of wel

in 't geheel niet onderbroken 14

1 1 . Halsschild meer dan tweemaal zoo breed als lang,

met sterk naar voren convergeerende zijden. Dekschilden

vóór het midden het breedst 12

Halsschild hoogstens tweemaal zoo breed als lang, met

naar voren matig convergeerende zijden. Dekschilden in 't

midden het breedst, met een schuin verloopenden lichten band,

gaande van den schouder naar den naad, daarachter een

andere schuin verloopende, even breede band, doch uit korte

zwarte langstrepen bestaande ; ook zag ik een totaal geel-

achtig exemplaar, zonder eenige aanduiding van zwarte lijnen

op de dekschilden (Hoek van Holland). De basaal-streepjes

van het halsschild zijn kleine, langwerpig-ovale groefjes van
x

/ 5
van de lengte van het halsschild, soms tot een eenvoudige

stip gereduceerd. Dekschilden bij het $ met zeer duidelijke

bestippeling, bij sommige exemplaren is de oppervlakte op-

vallend dof. Enkele exemplaren zijn veel minder regelmatig

elliptisch dan anderen. Volgens R.EITTER is de prosternale

voortzetting, tusschen de voorcoxae, vlak. Lengte 2 1

/ 2
—2 3

/ 4

mm. Verbreid, in helder stroomend water

348. fluviatilis Aubé.

12. Tusschenruimten op de dekschilden bij het $, geheel

of gedeeltelijk met eene microskopisch fijne, oppervlakkige

bestippeling 13

Tusschenruimten der dekschilden zonder deze fijne bestip-

peling. Deze soort is in den regel kleiner dan de naast
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verwante ruficollis De G., naar verhouding breeder in de

schouders en naar het uiteinde meer plotseling versmald.

Klauwen aan de voortarsen bij het $ nagenoeg gelijk. Reitter

zegt dat de basale streepjes van het halsschild iets gekromd

zijn en het prosternum in den regel alleen in het midden

gegroefd is. Lengte 2 1
/. mm. Door Ganglbauer en Reitter

als var. van ruficollis De G. beschouwd; volgens J. Edwards
eene goede soort. Zeldzaam, doch op meerdere plaatsen

gevangen 346i uater
. Heydeni Wehncke.

13. Tusschenruimten op de dekschilden bij het <j> overal

fijn bestippeld. Deze soort is in den regel iets breeder dan

Heydeni en veel minder plotseling naar het uiteinde versmald.

De binnenste klauw der voortarsen bij het ç$ ongeveer het 3
/ 8

van de buitenste, breeder en sterker gebogen. Lengte 2 1

/ 8
—2 a

/ 2

mm. De meest algemeene soort . . 346. ruficollis DE G.

Hieraan verwant is 34Óter H. midtipunctatus WEHNCKE,
welke breeder van . vorm is, met krachtiger stippelrijen op

de dekschilden, met een dwarsindruk aan de basis van het

halsschild en, volgens den auteur, met over de geheele

oppervlakte gladde, niet fijn bestippelde dekschilden bij het$.

De voorklauwen en de aedeagus (beter gezegd ,, forceps")

zouden als bij ruficollis gevormd zijn. —Volgens Seidlitz

onderscheidt zich deze (door GANGLBAUERen REITTER als

var. van ruficollis geduid) van Heydeni, doordat de basaal-

streepjes van het halsschild recht, bij Heydeni gebogen zijn
;

ook is de prosternale groef bij eerstgenoemde diep en glad,

bij de tweede in den regel slechts in het midden aangeduid.

Of H. multi punctatus Wehncke in ons land voorkomt is niet

met volkomen zekerheid te zeggen, m. i. wel. Balfour Browne
beschouwt een paar exemplaren, die ik hem ter inzage zond,

als groote, breede ruficicollis.

Tusschenruimten op de dekschilden bij het $ over het

uiteinde en soms op de voorhelft langs den naad fijn be-

stippeld. Deze soort gelijkt op ruficollis, doch is ternauwer-

nood zoo breed aan de schouders en meer geleidelijk naar

het uiteinde versmald. Roestrood of bruinrood, met duide-

lijker zwarte vlekken op de dekschilden. Het prosternum is

spaarzaam en grof bestippeld, op de voorhelft duidelijk
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gegroefd, van achteren effen. Lengte ± 2 1
/„ mm. Zeer zeld-

zaam, doch overal voorkomende . . . 347. fulvicollis Er.

Hieraan verwant is H* furcatus Seidl., welke door Gangl-

BAUER en Reitter als eene var. van fulvicollis Er. wordt

beschouwd. Zie noot *) in de „Col. Neerl.".

14. Het eerste lid der middeltarsen bij het rf, van terzijde

gezien, zeer in 't oog vallend gebogen ; als 't ware alsof van

de binnenzijde een gedeelte uitgenomen was, waardoor deze

soort opvallend van alle anderen van de ruficollis-groep

onderscheiden is. Voorklauwen bij het J nagenoeg gelijk,

daardoor van die van ruficollis, fulvicollis, Welinckci en

immaculatus te onderscheiden. De vorm van den aedeagus

wijkt ook zeer af van dien bij alle andere soorten van de

rußcollis-groep. Balfour Browne meent, dat bij het $ de

tusschenruimten op de dekschilden, evenals bij ruficollis,

overal uiterst fijn bestippeld zijn. Lengte ± 2 1
/ 3

mm. Zeld-

zaam (zie 8 e Lijst) 346 bis
. nontax B. Browne.

Het eerste lid der middeltarsen bij het S gewoon. . 15

15. Voorklauwen bij het <$ nagenoeg aan elkaar gelijk.

De zijden der dekschilden, evenals bij lineatocollis, over het

grootste gedeelte, nagenoeg recht en evenwijdig aan elkaar;

de tusschenruimten bij het $ overal fijn bestippeld. Linker

zijlob van den aedeagus eenigszins sikkelvormig, zonder franje

aan de concave zijde. Volgens J. Edwards eene goede soort,

die niet synoniem is met immaculattis Gerh., maar daarvan

door de kenmerken van het <$ en door de sculptuur der

dekschilden van het $ wel te onderscheiden is. Lengte

2 1
/ 5
—2 1

/ 2
mm. Reitter beschouwt deze als eene a., Gangl-

bauer als eene var. van fiuviatilis Aubé. Reitter noemt

de prosternale voortzetting tusschen de voorcoxae, evenals

bij fiuviatilis, vlak. Zeer zeldzaam. Komt ook op het Duitsche

Noordzee-eiland Borkum voor

349. [apicalis Thoms.) striatus Sharp.

Voorklauwen bij het ^ zeer ongelijk. De zijden der

dekschilden geleidelijk gebogen 16

16. Tusschenruimten op de dekschilden bij het Ç op de

tophelft bestippeld, de bestippeling naar het midden gelei-

delijk verdwijnende. De linker lob van den aedeagus met een



\yo JHR. DR. ED. EVERTS,

franje van lange, meer of minder samenhangende, op haren

gelijkende, reepjes van een fijnen membraan op de voorhelft

van de concave zijde ; de aedeagus zelf aan den top stomp

afgerond, met een eenigszins rechthoekig uitsteeksel nabij

het apicale derde gedeelte van de convexe zijde. Exemplaren

welke nog niet geheel uitgekleurd zijn, herinneren aanfluvia-

tilis. Ganglbauer en Reitter beschouwen deze als var. van

fluviatilis. Reitter zegt nog : dat het halsschild tusschen

de basale streepjes, een duidelijken, in 't midden geleidelijk

onderbroken, naast de streepjes dichter bestippelden dwars-

indruk vertoont (wat aan ons exemplaar zeer duidelijk is)
;

ook is het prosternale uitsteeksel, tusschen de voorcoxae,

ondiep gegroefd, aangezien de zijranden iets opgericht zijn.

Lengte 2 1

/ 2
—2 3

/
4

mm. Zeeburg . . 348 bis
. Wehnckei Gerh.

Tusschenruimten op de dekschilden bij het $ glad, zonder

fijne bestippeling. Linker zijlob van den aedeagus met een

breeden, driehoekigen tand nabij het midden van de concave

zijde ; de aedeagus zelf smalpuntig met de convexe zijde,

nabij het midden, een weinig hoekig verbreed. Het is niet

gemakkelijk om met zekerheid het ç$ van deze soort met dat

van Wehnckei, zonder het verschil bij den aedeagus, te onder-

scheiden, doch er is bij immaculatns neiging bij de bestippe-

ling op het uiteinde van de g
e

rij der dekschilden om zwart

gevlekt te zijn; voor zoover J. Edwards heeft waargenomen,

ontbreekt deze zwarte vlek bij Wehnckei. Lengte 2 x

j^
—2 4

/ 5
mm.

Verbreid en niet zeldzaam. Volgens Ganglbauer eene var.

van fluviatilis Aube, ook volgens Reitter eene goede soort.

349
bis

- inwiaculatus Gerh.

Uit het hier gegevene blijkt, dat de opvattingen bij de

auteurs zeer verschillend zijn. Ik vermoed dat meerdere

soorten niet als zoodanig bestaan, maar velerlei vormen in

elkaar overgaan en daardoor de soortkenmerken niet altijd

scherp zijn aan te geven.

4Ó5 bis
. Aleochara haemoptera Kr. (Jiaematica Rey). Bij Nuth

in Limburg, April, in een mollennest (Heselhaus). Bijvoegen

en verbeteren : De dekschilden zijn meer bruingeel, aan de

schouders iets zwart. Sprieten roodbruin, tasters en pooten

iets lichter rood. Dekschilden veel korter dan te zamen breed.
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Achterlijf fijn bestippeld. Kop grooter en breeder dan bij

fumata Grav. (= viycetophaga Kr., sensu Reitter) en moe-

rens Gyll. Lengte 3
1

/ s
—4

1
/ s

mm. (volgens REITTER).

493
bis

. Oxypoda abdominalis Mannh. Bij Well in Limburg,

Juni (WlLLEMSE).

49Óbis
. Oxypoda praecox Er. Den Haag (Everts), Katwijk

(Huet en SeipGENS) en Huis ter Heide (prov. Utrecht)

(SCHEPMAN).

5Ó9
bis

. Atheta {Pycnota Rey) paradoxa Muls. & ReY (Ska-

litzkyi Bernh.) (det. BERNHAUER). Volgens BERNHAUERtot

het sub-gen. Colpodota MULS. & Rey behoorende, kan in de

tabel bij 30, tusschen de beide alinea's, worden bijgevoegd :

Zij heeft eenigszins den habitus van A. fungi, van welke zij

echter door de donkere kleur, de meer forsche sprieten, met

de vooral krachtiger, verbreede, voorlaatste leedjes, het aan

de zijden veel zwakker afgeronde halsschild en door de

opvallende, bijna tweemaal zoo dichte, bestippeling van hals-

schild en dekschilden onderscheiden is. Ook is zij naverwant

aan A. subsinuata, doch kleiner en met vlakker halsschild
;

van A. parens onderscheidt zij zich door het dikkere, breedere,

aan de basis dichter bestippelde achterlijf. Lichaam zwart,

weinig glanzig, fijn en vrij dicht grijsachtig behaard; het

uiteinde iets lichter gekleurd. Pooten geelbruin, de dijen iets

donkerder of meer bruinachtig. Sprieten lichter of donkerder

roodgeel, veelal meer bruin en aan den wortel iets lichter.

Tasters geelbruin, naar het uiteinde meer bruinachtig. Kop

breed, ongeveer 1

/ s
smaller dan het halsschild, fijn en matig

dicht bestippeld, tamelijk glanzig. Sprieten krachtig ontwik-

keld, forscher dan bij de aanverwante soorten ; ternauwernood

langer dan kop en halsschild te zamen, duidelijk bewimperd
;

het 3
e lid ternauwernood korter dan het 2 e

, de volgende

leedjes geleidelijk verdikt, de voorlaatste 1
T

/ 2
maal zoo breed

als lang ; het eindlid even lang als of iets langer dan de beide

voorafgaande leedjes te zamen. Halsschild smaller dan de

dekschilden, sterk verbreed, aan de basis meer dan de helft

breeder dan lang ; van achteren in 't midden breed en stomp

afgerond, nabij de achterhoeken iets uitgebogen, aan de

zijden zwak afgerond en zonder de geringste aandui-
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ding van wimperharen; voorhoeken sterk afgerond en

neergebogen ; achterhoeken stomp, maar duidelijk aangeduid
;

zeer fijn, dicht en rimpelig bestippeld. Dekschilden iets langer

dan halsschild, eenigszins breed-vierhoekig ; aan den achter-

rand iets uitgebogen, nabij de buiten-tophoeken flauw uit-

gerand ; tamelijk fijn en uiterst dicht, iets rimpelig bestippeld.

Achterlijf vrij dik, evenzoo breed en tweemaal zoo lang als

de dekschilden, met krachtig en breed gerande, flauw afge-

ronde zijden ; aan de basis iets neergedrukt, naar het uiteinde

tamelijk gewelfd; veel glanziger dan het voorlijf; fijn-, op

de eerste vrij liggende tergiten vrij dicht-, naar het uiteinde

veel spaarzamer bestippeld en aldaar met enkele wimperharen

aan de zijden. Middel- en achterschenen zonder eenig spoor

van wimperharen. Lengte 2

—

2 1

/ 2
mm. Bij Valkenburg en

Aalbeek (Limburg), in groot aantal, in hamsterwoningen,

waarin zij zich ontwikkelt (Heselhaus).

574
ter

. Atheta putrida Kr. (det. Bernhauer). Bürgst bij

Breda, Juni, zeer zeldzaam (Smits van Bürgst).

577
bis

. Atheta anisi Bernhauer \ (det. Bernhauer).

Deze, met palustris Ksw., tot het sub-gen. Philhygra Muls.

& Rey behoorende, soort, welke in Opper-Oostenrijk ontdekt

is, werd eenmaal bij Bürgst, nabij Breda, in Febr., door den

heer Smits van BÜRGSTgevangen. Zij is glanzig, diepzwart,

met iets lichtere dekschilden en vuilgele pooten. Kop uiterst

fijn en spaarzaam bestippeld, de slapen op de onderzijde

over eene tamelijke lengte gerand. De voorlaatste spriet-

leedjes de helft breeder dan lang. Halsschild naar voren

duidelijk versmald, met een onduidelijken indruk voor het

schildje, uiterst fijn verspreid bestippeld. Dekschilden x

/ 4

langer dan het halsschild, opvallend sterker, maar slechts

weinig dicht bestippeld. Achterlijf zeer fijn en verspreid-,

naar het uiteinde nagenoeg in 't geheel niet bestippeld.

Lengte 2 1

/ 2
mm.

596 bis
. Atheta myrmecobia Kr. (det. Bernhauer). Eenmaal

bij Arnhem (Van der Hoop).

6oi ter
. Atheta basicornis Muls. & Rey. Loosduinen, Oct.,

l
) Zur palaearctischen Staphyliniden-Fauna, in: Coleopterol. Rundschau

1913, p. 134.
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achter de schors van een, uit Winterswijk aangevoerden,

boomstam (Dixon).

6o6 bis
. Athcta atomaria Kr. (det. Bernhauer). Eenmaal

bij Jisp in Noord-Holland, April (Uvttenboogaart).

634 b!s
. Atheta vaga Heer. (det. Bernhauer). Van deze

soort werden twee exemplaren, bij Den Haag, Oct. (Everts)

en Bürgst bij Breda, Sept. (SMITS VAN BÜRGST), gevangen.

Ganglbauer vermeldt deze als ? vaga Heer, synoniem

met terminalis Grav. Bernhauer beschouwt deze dus als

goede soort. Zij behoort tot de e/ongatula-groep.

Daar het mij niet gelukt is eene duidelijke omschrijving,

met de onderscheidingsken merken te geven, laat

ik hier de latijnsche beschrijving van Heer (Fauna Coleo-

pterorum Helvetica, I, 1841, p. 341) volgen: ,,sublinearis,

depressa, testacea, abdomine apice fusco, pedibus albidis,

pronoto subquadrato, canaliculate, abdomine subtilissime

punctate. Long i
1 ^ Lin. —Caput rotundatum, in fronte

obsoleto impressum, fuscotestaceum ; antennae parum extror-

sum incrassatae, longitudine pronoti, testaceae
;

pronotum

subquadratum, latitudine paulo longius, angulis anticis rotun-

datis, posticis obtusiusculis, subdepressum, leviter canalicu-

latum, basi obsolete foveolatum ; elytra pronoto paulo latiora

et longiora, depressa, basi subimpressa, levissime punctulata;

abdomen fiavotestaceum, lateribus parallelum, segmentis

tribus ultimis fuscis, subtilissime punctatum, fere laeve, pedes

albidi. —Rarissim. (Genf).

66y hh
. Leptusa haemorrhoidalis Heer. Eén exemplaar bij

Den Haag, Nov., achter de schors van een, uit Winterswijk

ingevoerden, boomstam (Dixon).

y6y. Heterothops nigra Kr., als eene donkere var. of

sub-sp. van praevia Er. beschouwd, is m. i. een zeer kennelijk

ras, volgens Joy (Ent. Monthl. Mag. 1906, XVII [vol. XLII])

eene goede soort, welke, in groot aantal, in mollennesten

wordt aangetroffen, terwijl praevia nimmer, of slechts bij

toeval, in een enkel exemplaar, aldaar gevangen werd. Behalve

bij Bürgst nabij Breda en Brummen, werd H. nigra, in

massa, gevangen in Zuid-Limburg bij Sittard, Valkenburg,

Nuth en Aalbeek. In laatstgenoemde plaats ook in hamster-
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woningen en spitsmuizenholen. Zij ontwikkelt zich uitsluitend

in genoemde zoogdierwoningen. Goed uitgekleurde exem-

plaren zijn geheel diep zwart, met geheel zwarte sprieten

en tasters en eenigszins vuil donkerbruine pooten. Bij som-

mige exemplaren is aan het uiteinde der dekschilden een

zeer flauw aangeduide smalle, bruinachtige rand zichtbaar.

774
bis

. Quedius manrus Sahlb.
( fageti Thoms.). Bij Oister-

wijk, April (De Vos tot Nederveen Cappel) en Rotterdam,

October (Van Roon).

781. Quedius scitus Grav. Geheel roodbruine exemplaren

met donkeren kop zijn: a. atricillus Grav '. [atriceps Steph.).

78 i
bïs

. Quedius infuscatns Er. Bij Aalbeek in Limburg,

in den detritus van een oud nest van een kwikstaartje,

Januari ; uiterst zeldzaam (Heselhaus).

830 bis
. Philonthus Scribae Fauv. {variipennis Scribaé). Bij

Valkenburg (Limburg), in enkele exemplaren, in hamster-

woningen, Aug. en Sept. (Heselhaus). Deze soort is naver-

want aan cepjialotes en sordidus, doch onderscheiden door

de kleur der dekschilden en de veel fijnere bestippeling van

het halsschild. Zwart; dekschilden rood, met eene breede,

meer of minder scherp aangeduide, zwarte strook, vanaf de

basis, over den naad, tot nabij het uiteinde ; deze strook is,

hetzij door evenwijdige zijden begrensd, of naar het uiteinde

iets versmald ; ook is zij soms als eene berookte, driehoekige

basale vlek om het schildje aangeduid ; ook zijn exemplaren

bekend met eenkleurig roode dekschilden : a.' Hcidenreichi

Hubenth. Sprieten zwart of bruinrood, naar het uiteinde

gewoonlijk wat lichter gekleurd. Pooten geelrood, veelal de

dijen of ook wel de achterpooten donkerder. Dekschilden

grof en verspreid bestippeld. Kop bij het c? zoo breed als-,

bij het $ smaller dan het halsschild. Lengte 5
1

/ 3
—7

1

/ 2
mm.

933
bis

. Paederus gemellus Kr. en 933
ter

. sanguinicollis

Steph. zijn, volgens Ganglbauer en Reitter, goede soorten,

welke, door beide auteurs, van ruficollis F. uitvoerig onder-

scheiden worden. Eerstgenoemde, sedert uit Nederland bekend

geworden, werd bij Hilversum, Breda, De Bilt, Oldenzaal

en vermoedelijk op meerdere plaatsen gevangen (was met

ruficollis vermengd).
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958. Stenus providus Er. en 958
bis

. Rogeri Kr. zijn, ook

volgens ReittER, als twee goede soorten te beschouwen en

aldus te onderscheiden:

Halsschild tot aan den voorkant dicht-, iets rimpelig

bestippeld. Dekschilden meestal opvallend langer-, doch

veel breeder dan het halsschild. Lengte 4
1

/ 2
—

5
a

/ 2
mm-

. . . : . . . 958. providus Er.

Halsschild aan den voorrand minder dicht bestippeld,

aldaar de tusschenruimten der stippels grooter, glad en

glanzig. Dekschilden grover bestippeld, niet langer en slechts

weinig breeder dan het halsschild. Bovenzijde van het

lichaam glanziger dan bij providus. Lengte 5

—

5
a

/ 2
raM.

Komt meer voor dan providus. . . . 958 bis
. Rogeri Kr.

ioio bis
. Bledius laetior MULS. & Rev. Door SHARP als

eene goede soort beschouwd, welke iets breeder zou zijn

dan j 'racticornis, met dikkere pooten, helder roode dekschilden,

meer of minder zwartachtig nabij de basis en den naad
;

met breeder halsschild, welks achterhoeken iets minder

afgerond zijn.

Volgens J. BONDROIT niet van fracticornis af te zonderen,

de groote donker gekleurde exemplaren vertoonen over het

algemeen een meer afgerond halsschild dan de kleineren,

maar zou hierbij geen specifiek verschil in aanmerking komen.

Deze var. of soort (?) bezit ik uit Oisterwijk, Nijkerk en

Eijsden (Limburg) ; stond onder fracticornis.

1015. Bledius dissimilis Er. Een paar exemplaren met

bijna geheel zwarte dekschilden, door Pater E. WaSMANN,

onder den naam van ab. c. nigricans Er., uit Exaeten in

Limburg opgegeven, behooren, volgens den heer J. Bonuroit,

niet tot de hier genoemde kleur-afwijking. Bij deze soort

vertoonen de dekschilden meestal grootendeels roodachtige,

doch ook wel nagenoeg geheel zwarte dekschilden. Volgens

BONDROIT is B. nigricans Er. (= simpliciventris Apf.) eene

soort, die van dissimilis Er. duidelijk onderscheiden is, o. a.

door het veel sterker bestippelde halsschild en de kenmerken

van het rf ; zij bewoont o. a. Zuid-Rusland en Bosnië. De

beschrijving van Erichson is zeer nauwkeurig en zou het

bijeenvoegen bij dissimilis onjuist zijn.
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I020 ter
. Bledius fuscipes Rye {rastellus Schiödte). Met

B. terebrans Schiödte {campi Bondroit), zeer zeldzaam. Bij

Den Haag en langs de oevers van het „Zwijn" in Staats-

Vlaanderen. Naverwant aan terebrans, doch onderscheiden

door het minder glanzige voorhoofd en vooral door de

zwakkere, minder diepe bestippeling en de kortere dek-

schilden. Ook is deze soort iets breeder; zwart, de'kschilden

zwart, met iets roodachtige tint bijgemengd. Kop grof

gechagrineerd. Bovenlip flauw uitgerand en weinig
diep gegroefd. Halsschild 1

j i
breeder dan lang, met

rechte, iets opgerichte achterhoeken
;

gechagrineerd, dof,

weinig diep en verspreid bestippeld, met eene fijne langs-

groef. Dekschilden weinig of niet breeder dan het hals-

schild, even lang als breed ; weinig diep en vrij dicht

bestippeld. Lengte 3
4

/ 5
mm. Komt vooral in Engeland voor.

I02i bis
. Bledius subniger O. Schneid. (= seceruendus Joy)'

1
).

Aan den Hoek van Holland, op Walcheren, Oostvoorne en

Terschelling. Deze beschouwde ik, in navolging van O.

Schneider, als eene kleur-variëteit van B. arenarius Payk.,

met grootendeels zwarte dekschilden. O. Schneider zegt

van B. arenarius Payk., dat op Borkum, in, iets met humus

gemengd, zand en daar waar de bodem aan de oppervlakte

eenigszins bruinachtig of grauwgroen getint is, leeft de

meestal grootere en meer gestrekte vorm, met nagenoeg

zwarte, veelal slechts aan den achterrand nog geelachtig

gezoomde dekschilden, zoodat de kleur en gedaante der

beide vormen (type en a.) afhankelijk is van den bodem

waarin zij leven ; de kleinere, meer verkorte, van gele dek-

schilden voorziene stamvorm leeft in zuiver, ziltig zand, de

grootere, meer gestrekte var. daarentegen is iets donkerder,

minder zouthoudenden bodem. Hij stelt voor dezen vorm

van B. arenarius den naam van : var. subniger te geven.

Eén enkel exemplaar van dezen veel voorkomenden vorm

(d. i. subniger), hetwelk eene veel krachtiger midden-langsgroef

op het halsschild en daarnaast twee lijnrecht geplaatste en

regelmatige diepe groeven vertoont, beschouwt O. Schneider

als eene monstruositeit.

l
) Ent. Monthl. Mag. 191 1, 269.
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Hieruit volgt dus niet, dat subniger, zools JOY meent, als

monstrueus moet aangemerkt worden ; de bedoeling was

slechts dat e e n e afwijkende exemplaar. B. secernendus JOY

nu doelt eveneens op den vorm met donkere dekschilden

en onderscheidt zich van arenarius door de breedere, plom-

pere gedaante, de iets donkerder sprieten, van welke het

wortellid aan de uiterste basis en top geelachtig is ; kop en

halsschild krachtiger bestippeld en gechagrineerd, dof; hals-

schild met diepere middellijn, de zijden aan de basis meer

plotseling samengetrokken, ook is dit basale gedeelte langer

en steken de achterhoeken meer uit. Dekschilden breeder

dan het halsschild, ongeveer 73 langer dan breed; dichten

matig sterk, doch krachtiger dan bij arenarius, bestippeld
;

zwart, de apicale rand en de achterhoeken breed vuilgeel.

Achterlijf glanzig, fijn gechagrineerd en oppervlakkig bestip-

peld ; de uitsteeksels aan de buitenhoeken van het laatste

tergiet zijn stomper. Dijen pekbruin, de schenen geelachtig-

bruin, iets breeder en met langere doorntjes bezet. De heer

BONDROIT, die mijne exemplaren zag, deelde mij schriftelijk

mede, dat er ook exemplaren van subniger bestaan, bij welke

het geel op de dekschilden de overhand heeft ; ook is in

Engeland eene a. Fergussoni ]o\ r

(1. c. 191 2, 44) van arenarius

beschreven, waar de dekschilden bijna geheel zwart zijn
;

hetzelfde dus wat voor B. fractie or ni s zou gelden, bij welke,

volgens BONDROIT, de dekschilden zwart, rood, zelfs geel, of

wel zwart en rood zijn ; daartoe dan gerekend de proble-

matische soort laetior Muls. & Rey. Lengte 3 —3
1

/ 2
mm.

Volgens BONDROIT, zijn de typische exemplaren van siibniger,

welke hij heeft gezien, identiek met secernendus ;
exemplaren

van secernendus met meer of minder gele dekschilden zijn

uit Engeland bekend. Onze exemplaren zijn klein, evenals

een uit Morlaix in Frankrijk, waar alle overgangen, tot zeer

groote, bestaan. De individuen uit noordelijker streken zouden

zwarter zijn dan die van Bretagne b.v. In België schijnt

subniger nog niet gevangen te zijn. In Nederland werd zij

met arenarius tezamen aangetroffen. In hoeverre inderdaad

twee soorten, benevens eene a. Fergusso?ii Joy, recht van

bestaan hebben, is nader uit te maken.
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of, wat niet onwaarschijnlijk is, dit opvallend ras van Trog.

pusillus Grav., vertoont het meest den habitus van Trog.

gracilis Mannh., met welke zij ook in de vorming van kop

en oogen het naast verwant is. Door de uiterst fijne, uiterst

dichte segrijnachtige bestippeling van kop en halsschild is deze

soort van de naast verwanten duidelijk onderscheiden. Kop
van achteren stomp, oogen eenigszins uitpuilend, met duidelijk

uitstekende slapen. Sprieten tamelijk kort, de voorlaatste

leedjes verbreed. Halsschild, evenals de kop, geheel dof; de

beide indrukken aan weerszijden van het midden meer of

minder onduidelijk. Dekschilden de helft langer dan het

halsschild ; iets, ofschoon zeer zwak, glanzig, met een sterke

loupe bezien, duidelijk bestippeld. Lengte i
4

5
—2 mm. Van

Maart tot Mei, in aantal, in den Haagschen Dierentuin, uit

kompost gezeefd.

io5i 1,is
. Trogophloens subtilis Er. (det. Bernhauer). In

den Haagschen Dierentuin, uit kompost, Aug. ; zeer zeldzaam

(Everts).

io83 bis
. Omalium septentrionis Thoms. Bij Valkenburg en

Aalbeek, een aantal exemplaren, in hamsterwoningen, Aug.

—

Sept. (Heselhaus).

io86 tcr
. Omalium italicum Bernh. tricolor Rey., nigriceps

Fowl.). De in de 8 e Lijst (in Tijds. v. Ent. LV, 1912, 279)

onder den naam van O. caesum Gray., forma litorale Kr.

vermelde kleurvarieteit, is volgens BERNHAUERbovenge-

noemde, door hem beschreven, nieuwe soort (in „Verhandl.

zool.-bot. Ges. in Wien, Lil, 1902, p. 704"). Zij heeft den

habitus van caesum, doch onderscheidt zich door de kleur en

de minder dichte, niet rimpelige bestippeling van den kop
;

door de kleur en bestippeling van den kop gelijkt zij op de

niet in ons gebied voorkomende 0. ferrugineum Kr., doch

is daarvan onderscheiden door de naar het uiteinde donkere,

kortere sprieten, het breeder, fijner bestippelde halsschild

en de veel langere, veel dichter, doch fijner en duidelijk

rimpelig bestippelde dekschilden. Lichaam tamelijk glanzig,

l
) In „Münchener Koleopterologische Zeitschrift", Band IV, I Liefe-

rung 1915.
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kop zwart, halsschild rood, dekschilden geelbruin met lichte

schouders. Achterlijf bruin met gele zijden en geel uiteinde.

Sprieten rood, de laatste 4 leedjes bruin; pooten roodgeel.

Kop veel smaller dan het halsschild, tamelijk fijn en zeer

dicht, doch niet rimpelig bestippeld, de tusschenruimten

glanzig; de slapen korter dan de langsdoorsnede der oogen.

Halsschild de helft breeder dan lang, glanzig, met iets

naar buiten uitstekende achterhoeken. Dekschilden even lang

als bij caesum, doch veel langer dan bij ferrugineum Kr.
;

ook door de sculptuur met caesum overeenkomende, krachtig

en zeer dicht rimpelig bestippeld, glanzig. Achterlijf ondui-

delijk bestippeld, mat gechagrineerd. Lengte bijna 3 mm.
Bernhauer beschreef deze nieuwe soort naar exemplaren

uit Noord- en Midden-ltalië (van Genua tot Rome) ;
merk-

waardig dat deze ook in Nederland voorkomt en zelfs op

enkele plaatsen, o. a. Haagsche bosch en in stadstuinen

van den Haag niet zeldzaam. Bernhauer bepleit later (in

„Münchener Koleopt. Zeits.", Band IV, I Liefr. 191 5, p. 270)

de prioriteit van de benaming italicum. De benaming tricolor

Rey (Ann. Soc. Lin. Lyon 1880) kan niet behouden blijven,

aangezien Wollaston eene P/iloeouomus-soort als Omalium

tricolor (Col. Atlant. 1865, App. p. 75) beschreef. Aangezien

ook Fowler's Omalium nigriceps als nomen praeoccupatum

niet voor deze soort kan gelden, moet de soort derhalve,

volgens Bernhauer, heeten : italicum. In den Catal. Coleopt.

Europae etc. 1906, werd deze ten onrechte als var. bij caesum

Grav. geplaatst.

Eene vroegere onjuiste opgave van Ornai, ferrugineum Kr.

uit Amsterdam (Kinker), welke ik als 0. caesum Grav. v.

litorale Kr. duidde, is nu ook italicum Bernh. Nog komt zij

voor bij Bürgst nabij Breda en is bij Valkenburg (Limb.) in

een dassenhol gevonden.

In de beschrijving van Ornai, litorale Kr. (Naturges. d.

Ins. Deutschl. 1858, Coleopt. II, p. 980), door SCHAUMbij

Swinemünde ontdekt, zegt Kraatz „Dem O. /ossidatimi Er.

täuschend ähnlich, fast ganz ebenso gefärbt, gebaut und

punktirt, jedoch nur halb so gross, sehr leicht durch die

Bildung der Stirn zu unterscheiden, welke fast ganz eben,

vor den Ocellen mit einem kaum bemerkbaren, kurz-linien-

12
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förmigen Eindrucke versehen ist. Das Halsschild ist ein wenig

länger und schmäler, die beiden Eindrücke auf seiner Ober-

seite weniger tief. Die Punktirung des Hinterleibes ist etwas

deutlicher als beim /ossidatimi".

Ganglbauer („Die Käfer von Mitteleuropa II, 1895, p. 736)

zegt van Omalium litorale Kraatz : ,,Sehr kleinen Stücken

des caesum äusserst ähnlich, doch ist der sehr dicht punk-

tirte Kopf oben glänzend und nicht gerunzelt und auf der

Unterseite an den sehr schwach gerunzelten Seiten deutlich

punktirt, ausserdem sind die Flügeldecken etwas kürzer und

etwas feiner und dichter punktirt als bei caesum. Long. 2.5 mm.
(Ook nog in de Zweedsche prov. Schonen gevangen.)

Bij Reitter (Fauna Germanica II, 1909, p. 192) is 0. lito-

rale ,,eine kleinere, glänzendere Form dieser Art [caesum

Grav.), heller gefärbt".

1 109. Proteinics brachypterus F. Bij ab. c. lividipennis REITT.

zijn de dekschilden geelbruin; met het type, maar zeldzamer.

iJ40 b,s
. Bythinus distinctus Chaud, {macropalpus Aubé).

Maastricht, April en Nuth, Sept. (ex. coli. Maurissen). Deze

soort stond in mijne collectie tusschen exemplaren van B.

securiger REICHE-.

1173. Sciodrepa Watsoni Spence. Exemplaren, welke ge-

woonlijk kleiner zijn, met roode, op de achterhelft zwarte

dekschilden, zijn var. amoena Reitt. ; vrij zeldzaam.

U76ter
. Catops Dorai Reitt. In aantal in mollennesten in

Zuid-Limburg (Sittard, Valkenburg, Elsloo) ; vooral in den

winter (Heselhaus). Deze soort is het naast verwant aan

C. fuliginosus Er. en onderscheidt zich van deze aldus :

Halsschild ongeveer tweemaal zoo breed als lang, de grootste

breedte duidelijk achter het midden gelegen. Voorschenen

bij het S aan de binnenzijde, van af het midden tot naar

den top, tweemaal zoo dik als van af het midden tot aan

de basis, nabij het midden met eene duidelijke, kleine,

bultige verhevenheid fuliginosus Er.

Halsschild opvallend minder verbreed, niet volkomen twee-

maal zoo breed als lang, aan de zijden meer regelmatig

afgerond, nagenoeg in het midden het breedst. Voor-

schenen bij het <$ minder krachtig ontwikkeld, geleidelijk
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verbreed, aan de binnenzijde niet uitgebogen en zonder

bultige verhevenheid in het midden. Het lichaam is wat meer

gestrekt dan bij fuliginosus. Het <j> is van dat der aanver-

wante soort moeielijk te onderscheiden. Deze soort was met

fuliginosus verward Domi Reitt.

H78bis
. Catops coracinus Kelln. Bij den Haag, April,

(Klijnstra) en Arnhem, Nov. (ex. coll. v. Medenbach de

Rooy) ; zeer zeldzaam.

1199. Silpha {Thanaiophilus, Pseudopeltà) dispar HERBST

en 1200. 5. sinuata F. Dr. D. Mac Gillavry wijst in de

„Entomol. Berichten", No. 82, 1 Maart 191 5, op een opvallend,

voor zoover ik weet nog nergens besproken, verschil bij

het £ dezer twee soorten. Bij dispar rul. eindigt de tweede

dorsaalrib op de dekschilden juist in het diepste gedeelte

van de uitranding van den achterrand, terwijl bij sinuata

deze rib terzijde (lateraal) van de terminale uitranding den

achterrand bereikt.

I255 bis
. Sphaerius acaroides Waltl. In aanspoelsel van. den

IJssel, bij Velp, Januari (L. DE Vos TOT Nederveen CapPEL).

I2 ^quater Ortkoperus coriaceus Muls. en Rey. In planten-

afval, dorre, schimmelende bladen, onder mos en in oude

bundels rijshout. Een paar exemplaren bij Bürgst nabij Breda,

Febr. (Smits van Bürgst). Volgens Ganglbauer en Reitter

het naast verwant aan 0. pilosiuscidus Jacq. Duv., doch minder

gewelfd, iets kleiner, mat en eenigszins vetglanzig; ook nog

onderscheiden doordat de basis van het halsschild aan weers-

zijden breed en oppervlakkig, maar toch duidelijk uitgebogen

is. Pekzwart, sprieten en pooten roodgeel. De bovenzijde,

onder den microskoop gezien, uiterst fijn en dicht gechagri-

neerd ; de dekschilden met eene zeer sterke loupe bezien,

uiterst fijn en oppervlakkig verspreid bestippeld. Lengte \ mm.

I27i bis
. Ptiliuvi caesum Er. (det. Ericson). Sittard, April,

in een mollennest (Heselhaus).

1300. Hister cadaverinus HOFFM. a. impressus F. met

het type, maar zeer zeldzaam.

133 i
bis

- Guathoncus ridicola Joy. (Entom. Monthly Mag. 1909,

219). In Zuid-Limburg bij Aalbeek, Juli, in het nest van een



1 82 JHR. DR. ED. EVERTS,

specht in een hollen boom ; zeer zeldzaam (Heselhaus). Deze

soort werd in Engeland in oude spreeuwennesten ontdekt.

Door de ronde navelstippels op het pygidium aan G. rotun-

datus ILLIG. verwant, doch onderscheiden door de iets breedere

voorschenen, welke van kleinere tanden en flauw uitgebogen

tusschenruimten voorzien zijn; evenals bij rotundatus ontbreekt

de bestippeling (welke bij de nieuwe soort wat krachtiger is)

nagenoeg geheel op het voorste gedeelte der dekschilden
;

ook is de top der dekschilden minder glanzig, wat dichter

en eenigszins langsrimpelig bestippeld ; de forceps is bijna

echt, de top zeer scherp gebogen. Bij G. rotundatus zijn de

voorschenen iets smaller en, evenals bij G. piiuctulatus TuOMS.,

van grootere, breedere tanden en dieper uitgebogen tusschen-

ruimten voorzien ; ook is de top der dekschilden wat glan-

ziger en meer verspreid bestippeld ; de forceps is over de

geheele lengte gebogen.

G. rotundatus schijnt in Nederland slechts weinig te zijn

waargenomen ; ik bezit slechts enkele exemplaren, uit duiven-

nesten en mollenwoningen, uit Valkenburg en Aalbeek in

Zuid-Limburg (Heselhaus) ; een exemplaar van den vorm

conjugatus ILL. eveneens uit Valkenburg (O. DE Heusch).

G. punctulatus Thoms. is de overal voorkomende, algemeene

soort, welke gemakkelijk te herkennen is aan de fijnere, niet

genavelde, van voren iets in de breedte uitgetrokken stippels

op het pygidium; ook is het voorste gedeelte der dekschilden,

om het schildje, nog meer of minder duidelijk, fijn en meer

verspreid, bestippeld. De ab. s. subsuturalis Reitt. zeer zeld-

zaam. Deze soort zag ik veelvuldig uit de nesten van duiven,

steenuil, uit nestkastjes en verschillende zoogdierholen, boven-

dien uit plantenafval, kompost en in aardappelvelden, in de

duinstreek, opgewaaid. Volgens BlCKHARDT is punctidatus

Thoms. eene variëteit van rotundatus Illig.

i3Ó7 bis
. Carpophilus immaculatus Lucas. In Delft, in een

slaoliefabriek, met C. dimidiatus F., in ladingen Arachiden-

noten. Ook in Amsterdam in coprah. Deze soort is naver-

want aan dimidiatus F. en mütilatus Er., doorgaans opvallend

grooter en wat breeder
;

geheel bruinzwart, soms met aan

de zijden of over de geheele oppervlakte kastanjebruine dek-
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schilden. Bovenzijde zeer dicht en tamelijk grof-, over het

midden van het halsschild gewoonlijk iets meer verspreid

bestippeld ; fijn geelachtig behaard. Halsschild aan de zijden,

naar de achterhoeken, meer of minder ingedrukt en daar

dichter en duidelijk rimpelig bestippeld. Dekschilden voor

het midden met een meer of minder duidelijken vlakken

indruk naast den naad ; de randstreep geheel doorloopende.

Lengte 2 3
/ 4
—

3

1
/,, mm.

i4Ó5 bis
. Cryptophagus [Mnionomus) simplex Mill. Rotterdam,

Juli, een twaalftal exemplaren in een pakhuisje met bescha-

digd graan, uit overblijfselen van moskovische matten gezeefd
;

onder de vloer waren muizennesten, waaruit allerlei kevers

gezeefd werden (Uyttenboogaart). Dr. K. Holdhaus, te

Weenen, was zoo vriendelijk mijne determinatie te verifieeren

met het type uit Oostenrijk. Volgens SciliLSKY komt deze

soort vermoedelijk ook bij Hildesheim in Hannover voor.

Reitter zegt: Oostenrijk en Hongarije, aan boomzwammen.

Bij het sub-genus Mnionomus WoLLAST. is het lichaam ge-

welfd ; de zijrand van het halsschild nagenoeg gaafrandig,

of slechts zeer onduidelijk gekerfd, de voorhoeken zeer zwak

ontwikkeld, naar voren zeer weinig uitstekende, nimmer naar

achteren of zijwaarts hoekig verbreed, de voorrand meer of

minder uitgesneden, het zijtandje buitengewoon klein, veelal

moeilijk zichtbaar. Vleugels rudimentair of ontbrekende.

Metasternum niet of ternauwernood langer dan het eerste

sterniet. Bij het sub-genus Cryptophagus s. str., daarentegen

is de zijrand van het halsschild duidelijk gekerfd, de voor-

hoeken zijn meestal krachtig verdikt, naar voren niet, maar

wel zijwaarts of naar achteren uitstekende ; de voorrand

nimmer uitgebogen; altijd gevleugeld; metasternum langer

dan het eerste sterniet. Bij C. simplex Mill, vertoonen de

dekschilden, tusschen de neerliggende beharing, lange, schuin

afstaande haren ; lichaam lang-ovaal, bovenop iets vlak ge-

drukt, fijn en verspreid —van voren nog meer verspreid

en iets fijner dan het halsschild —naar het uiteinde gelei-

delijk nog fijner bestippeld. Halsschild zeer weinig breeder

dan lang, duidelijk smaller dan het breedste gedeelte der

dekschilden, zonder duidelijke stippelgroeven aan de basis.
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Glanxig, Ih Kt bruinrood o\ roestrood, Bovem ijde fijn en weinig

dicht bostippcUl. I nis'.ti- '

, mi«.

! |S ; i inicaccus Rey, De e soort, welke bij

Parijs, m de nesten van Vtspû ....'.• werd aangetroffen, cu

ook in Engeland en Denemarken gevonden is. vond ik met

j St., in twee exemplaren, tusschen eene menigte

exemplaren van /.->.".• ....•'.•..-, in een Reschje met suikerbier,

achter de schors van een eik verborgen, Sept, Zij is het

naast verwant aan tsctm St. en onderscheidt ich van

de e aldus :

Negende sprietlid (ovei de grootste breedte gezien)

mmstcns (wrcina.il &oo smal .ils het tiende en daardooi meer

tot den funiculus dan tot de knots behoorende. De tijden

van het halsschild rechtlijnig ovei het grootste gedeelte van

de lengte en slechts geheel aan de basis convergeerende,

Ëenkleurig roestgeel ot roodbruinachtig

( ! Rei r r„ non Gylh.] • ts St.

Negende sprietlid (ovei de grootste breedte ge ien) opval

lend breedei dan de helft van hei to" lid en daardooi als

't ware deel uitmakende van de knots. De tijden van het

halsschild iets afgerond, Dekschilden bijna altijd gebruind

(bij iMi.r exemplaren op de achterhelft iets donkerdei dan

op de voorhelft); de besttppeling dieper en minder dicht

en de beharing mlndei ijdeachtig en glanzigei dan bij

.< St :..:.. us Rey,

[486
- pu hirtuius Kr. is geen vorm van C

s 1 .. maai eene goede soort, welkt- door Reitter

nabn \\..': Payk, geplaatst wordt (sie ook „Col. Neerl.",

bl . 504, no^t '\ in de tabel op bis. 504 hij \\ aldus met

ftcpuH te vergelijken

\.\. Halsschild verbreed, uiterst dicht en tweemaal boo

krachtig bestippeld als de dekschilden 14*

Halsschild dicht en slechts iets sterker bestippeld dan de dek

schilden. Dekschilden ovaal, niet cylindervormig, eenkleurig

bruingeel of roestrood {fitmatus Gylh. ei ì Kr.), • 15

Halsschild vrij dicht, doch niet dichtei bestippeld dan de

dekschilden, Zie verder bla, 504 „Col. Neerl." .....•...» Sr.
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i) Bene zeei groot« i velfd met parallele zijden,

roestrood. Dekschilden in den regel donker, 'l<; ba

de zijranden van voren breed roestrood (type), of _

roestrood (ab < *grandü K .) Lengt 3'., mm. Nog
niei uit ons land bekend *populi I'avk.

Veel kleiner, kort-ovaal, '\<: napvormige verbreeding der

voorhoeken van het halsschild '

4
van de lengte van den

zijrand innemende. Eenkleurig bruingeel of bruin. I
•

2

—

2 l

/ 2 mm. Zeldzaam. Venlo, Maastricht en Bemelen ;

bij Valkenburg m een duivennest. Ook eenmaal bij Den
I laag hirtulu

1480" . Cryptophagm validus Kr. is evenmin een vorm

van tcanicusL», maai »ort, welke zeer op < aniens

gelijkt en eenkleurig bruinrood is. De voorhoeken van

het halsschild steken niet sterk ui' en zijn naar achteren

niet tandvormig uitgetrokken; In;) zijtandje is zeer klein.de

zijden naar de basis ternauwernood meer versmald dan naar

voren. Volgens GanglbaüER /.ijn de dekschilden loi. aan

het uiteinde even sterk bestippeld, wat volgens Reitter,

m. i. terecht, nie! hel geval is. In Zierikzee (in paté), in

Amsterdam en Den Kaag, zeer zeldzaam; ook eenmaal in

gevonden. Wordt uit Ouitschlano 1

uit mollenn<

opgegeven.

1498
1

''
. Atomana procerula Er. Apeldoorn, meerdere

exemplaren (Kerkhoven).

1 6 r 1

i,is
. Monotonia rufa R El n .

'
1 ubquadrifovt oï '<< ta Wvj ER11.,

quadriimpressa ReITT. nee MOTSCH., ferruginea BRIS., quadri-

lo,'!, data Fowl, nee Aubé). Dea soort heet bij Ganglbì

ferruginea Bris. (n*/tf Fowler) ; bij Reitter: testacea

11. (rg/fr REDT., subquadrifoveolata Waterh., quadri-

foveolata Fowl., ferruginea BRIS.). Met M. quadrifovi.-otata

AUBE, in weinige exemplaren, in mui/.ennesten, orifif.r de

vloer van een pakhuis, waarin bedorven graan, oude zakk':ii

en half verdane moskovisohe matten; Rotterdam, Juli (ÜYT-

'l BNBOOGAART).

161 T". Monotoma quadrifoveolata AüBÉ, MOTS. [subquadri-

foveolata Fowl., ne'. Waterh.); bij Reittef nog daaraan
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synoniem : quadriimpressa Reitt. ; bij GanGLBAUERevenzoo,

maar ook nog bovendien daaraan synoniem : ruf a R.EDT.

In Rotterdam, terzelfder plaatse, met de vorige soort, in

verscheidene exemplaren (Uvttenboogaart). De synonymie

dezer twee soorten schijnt bij de auteurs veel verwarring

veroorzaakt te hebben. Reitter brengt deze, met conicicollis

GuÉR. en angusticollis Gyll. tot het sub-gen. Gyrocecis

ThOMS. ; M. testacea MOTSCH. daarentegen, met de overige

inlandsche soorten, ook met M. spinicollis Aubé, tot het

sub-gen. Monotonia s. str.. M. quadrifovcolata Aubé is gemak-

kelijk te herkennen aan de kleine, weinig uitpuilende oogen,

de lange slapen (langer dan de oogen), welker achterhoeken

recht, niet tandvormig zijn ; de naar het uiteinde weinig

versmalde dekschilden, de roestroode of roestgele kleur en

het vierkante halsschild, met evenwijdige zijden en welks

schijf van 4 even diepe groeven voorzien is, die tot twee

langsgroeven samenvloeien. De andere soort, testacea MOTSCH.,

bij REITTER naverwant aan M. qnadricollis Aubé (bij GANGL-

BAUER en Reitter : bicolor Villa = qnadricollis Aubé
geheeten) ; bij deze is het halsschild vlakker, niet tot aan

den zij rand gewelfd, maar met rechte, iets opwaarts gebogen

zijranden, van achteren met twee langwerpige basaalgroeven

en veelal ook van voren met twee, minder duidelijke, meer

oppervlakkige groeven, welke dan twee aan twee tot langs-

groeven ineenvloeien, welke laatste bijzonderheid het vooral

is, die tot de verwarring en tot de schijnbaar naaste verwant-

schap met M. quadrifovcolata Aubé heeft aanleiding gegeven.

1638. Spliaerosoma (Alexia) pilosum Panz. a. lunigerum

Reitt. ; met het type. Het type is zwart of zvvartbruin
;

de a., volgens Reitter, kastanjebruin, met eene gemeen-

schappelijke, breede, halvemaanvormige vlek achter het

midden, lichter rood; onze exemplaren zijn in hoofdzaak

roestrood, het midden van halsschild en dekschilden donkerder.

165 1. Coccinella bipunctata L. a. Stephens! Weise, bij

Zaandam (Willemse).

i684 bis
. Scynmus abietis Payk. Op sparren. Bij Epen in

Limburg (Zöllner) ; ook eenmaal bij Bürgst nabij Breda,
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Febr., vermoedelijk uit afgevallen naalden gezeefd (Smits

v. Bürgst).

iÓ97 bis
. Dermestes bicolor Er. Eenmaal bij Ginncken,

Mei (WlLLEMSE). Volgens ROSENHAUERzou deze soort, in

duivennesten, de jonge duiven aanvreten en dooderi. Zou

ook in verlaten nestkastjes voorkomen.

17 16. Byrrlnis pilula L. a. oblongus Stukm, bij Hilversum

(Mac Gillavry).

171 6 bis
. Byrrhus arietinus Steff, [mòntanus Czwalina) is,

volgens Reitter, eene goede soort, die minder algemeen is

dan pilula en fasciatus. Bij Den Haag, Breda, Oisterwijk en

in Drenthe. In vorm en grootte op pilula gelijkende, grooter

en meer gestrekt dan pustulatus. Van pilula onderscheiden

door het glanzige, tusschen de dichtere bestippeling meestal

niet gechagrineerde halsschild, het smallere prosternum en

door de grovere en dichtere korreling van het achterlijf; van

fasciatus behalve door de meer regelmatig ovale of lang-

ovale gedaante, door de veel fijnere, dichtere rimpelige

bestippeling der dekschilden en door de minder dicht

gedrongen korreling en fijnere neerliggende beharing van

het achterlijf, vooral van het 5
e sterniet ; van beiden door

den vorm van den forceps, bij welke het middelste gedeelte

afgeplat en de top zwak opwaarts gebogen is. De viltteeke-

ning schijnt even veranderlijk te zijn als bij fasciatus en

pilula. Lengte 6 1

/ 2
—8 mM.

17 17. Byrrhus fasciatus F. Van deze soort, die nog door

Dr. Mac Gillavry, bij Oisterwijk, in alle kleur-verscheiden-

heden werd aangetroffen, zijn nog als nieuw voor de fauna

te vermelden : a. bellus Reitt. en bilunulatns Muls.

1720. Syncalypta paleata Er., welke bij Amsterdam, Apel-

doorn, Weert, Steyl bij Tegelen, Valkenburg, Gronsveld en

Houthem gevangen is, moet in de plaats van 5. setigera III.

gesteld worden, welke laatste soort, als zijnde verkeerd gede-

termineerd, in onze fauna was opgenomen. Wellicht dat

deze intusschen ook bij ons voorkomt. Hetzelfde geldt voor

Belgische exemplaren, die ik zag uit Schaerbeek en Tervueren.
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1762. Hydrophilus piceus L. De var. 2 plicifer Bedel,

bij welke de dekschilden naast het midden van den zij rand

eene langsplooi vertoonen, werd meermalen met de normale

wijfjes waargenomen.

1922. Aphodius luridus F. ab. c. connexus Muls. Wage-

ningen (Reclaire).

2015. Cardiophorus cinereus Herbst. Volgens Reitter

zijn groote, meer gedrongen exemplaren de a. agnathus

Cand., dus niet wat ik vermoedde, dat dit de zwartpootige

C. equiseti HERBST zou zijn. Kleine exemplaren met grauw-

gele beharing zijn : a. Gabrieli Gerh. ; met het type.

2024. Athous alpinus Redt. {deflexus Thoms.). Exemplaren

bij welke, behalve de dekschilden, ook het halsschild gedeel-

telijk roestkleurig is, zijn ab. c. Schaumi Du BUYSS. ; of wel

het halsschild vertoont een smalle lichte rand : ab. c. semi-

rufus Desbr. ; beiden zeldzaam.

2070. Cyphon padi L. ab. c. simplex SCHILSKY, te Bürgst

nabij Breda (Smits van Bürgst).

2088. Cantharis (Thelephorus) livida L. Bij Apeldoorn

werd een exemplaar van de var. bicolorata RAGUSA( Varen-

dor ffi Reitt.) gevangen, bij welke de dekschilden op de

topheft uitvloeiend zwartachtig zijn (Kerkhoven). Deze

schijnt tot nog toe alleen uit Noord-Italië bekend te zijn.

2094. Cantharis nigricans MüLL. Bij Amersfoort werd

een exemplaar, als ab. c. lutcipcs SCHILSKY, met geheel gele

sprieten en pooten, gevangen, maar met een zeer klein

zwart vlekje op het halsschild (KERKHOVEN).

2095. Cantharis ruf a L. Bij Weert werd een exemplaar

gevangen, dat nagenoeg geheel zwart is ; slechts de clypeus,

bovenlip, een weinig de zijden en de achterrand van het

halsschild, alsmede de randen der sterniten zijn nog iets

geelroodachtig gekleurd (De Vos tot Nederveen Cappel).

Deze ab. c. is wel eene extreme donkere kleursverscheidenheid

van de var. liturata Fall. ; overgangen in alle nuancen,

van het type dezer soort uitgaande, zijn uit Nederland bekend.

2123. Malachins bipnstulatus L. Bij ab. c. immaculatus
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Rey zijn de voorhoeken van het halsschild ongevlekt; bij

Bunde nabij Maastricht.

2i46 bis
. Phloeophilus Edwardsi Steph. Soesterberg, Octob.

(Schepman).

2298 ter
. Pyrochroa pectinicornis L. Een $ bij Vaals (Lim-

burg), Juni (Zöllner).

2305. Anthicus flavipes Panz. Exemplaren met geheel

roestkleurige dekschilden zijn : ab. c. flavescens PlC.

2 543
bis

. Galerucella grisescens Joann. (sagittariac Weise).

Bij Weert, op Lysimachia vulgaris, Juni (Everts).

3001. Ceuthorrhynchus sulcicollis Payk. Een ongewoon

klein exemplaar bij Wijk aan Zee, Aug. (det. K. Daniel),

(Mac Gillavry).

3002 bis
. Ceuthorrhynchus timidus Weise. Deze soort, welke

door Weise, naar exemplaren uit Dalmatië, Croatie en den

Caucasus, beschreven is, werd ook door James Edwards in

Engeland ontdekt, waar zij de meest algemeen voorkomende

soort van de cha/yòaeus-groep schijnt te zijn. Door Dr. H.

J. Veth werd ook een exemplaar bij Baarn, in Juli, gevangen

en als zoodanig door James Edwards en ook door K. Daniel

herkend. Zij is het naast verwant aan C. moguntiacus

SCHULTZE, doch onderscheidt zich van deze, doordat de

borstelhaartjes op den schedel half opgericht en van terzijde

bezien duidelijk zichtbaar zijn ; bij de andere soort zijn zij

neergedrukt en van terzijde niet duidelijk zichtbaar. De
dekschilden zijn eenigszins eivormig, bij moguntiacus wat

meer langwerpig, doch bij timidus nog iets langer dan bij

chalybaeus ; de tusschenruimten effen, bij moguntiacus gewelfd,

de borstelhaartjes langer, meer opgericht en in grooter

aantal voorhanden, bovendien de langsstrepen buiten de

schouderbuil dieper dan de overigen. Snuit, als bij mogun-

tiacus, op de basale helft verward bestippeld, bij liirtulus in

rijen bestippeld (bij Weise genoemd : met drie kielvormige

lijnen). Ook zijn meso- en metasternum niet opvallend

dichter wit beschubd dan de rest van de onderzijde, behalve

aan de voorhoeken van het metasternum. Alle dijen met

een klein, maar duidelijk-, de voordijen met een zeer klein
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tandje. Bij het S is de binnen-tophoek der schenen in een

tandje uitgetrokken ; bovendien, evenals bij moguntiacus, op

de onderzijde met een vlakken indruk aan de basis van het

achterlijf en een ronden indruk op het laatste sterniet, welke

in 't midden door eene duidelijke, aan weerszijden meer

opgerichte, verhevene lijst begrensd is. Lengte 2 1
/,, mm.

Zou op Sisymbrium officinale leven.

Verbeteringen in de „Coleoptera Neerlandica".

Deel I.

Op blz. 220, regel 5 v.o. staat: validicornis ; lees: curyptera.

» » 258, regel 25 en 26 v. b. staat: „of slechts op het

midden een weinig berookt"; lees: „aan de

basis zwart gerand".

» » 296, regel 5 v. b. staat: „Otliius fulvipennis" \ lees:

,
, Othius punctulattis".

» » 316, regel 3 v.o. staat: „nigritulus en brimtiipes" ';

deze namen laten wegvallen, als zijnde de

opgave eene vergissing.

» » 393» regel 11 v. o. staat : „naar voren divergeerende,

enz."; lees: „naar achteren, enz."

» » 553, regel 4 v.o. staat: „Orycoecus" '; lees: „Ory-

zoecus".

Deel II.

Op blz. 566. Voor Brachyrrhinus Latr. te lezen : Otior-

rhynchus Germ, en ook de namen der II Sub-

Familie en III Tribus te veranderen in Otior-

rhynchinae en Otiorrhynchini.

» » 688, regel 32 v.o. staat: „De achterrand, de middellijn

enz."; lees: „Op het halsschild de achterrand,

de middellijn, enz."

» » 757, regel 14 v.o. staat: „bij het $ met eene rij

enz."; lees: „bij het $ met eene rij enz."
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In de Tweede L ij s t van Soorten enz.

(In Tijdschr. v. Entomologie XLVII, 1904).

Op blz. 175, Noot 7. Wil men de aldaar genoemde Trogo-

derma granarium Everts bij de Nederlandsche

kevers rekenen, dan zou deze het No. iyo6 his

ontvangen.

» » 176 staat: Tweede deel, op blz. 145, regel 21 en

25 v.o. enz."; lees: ,, regel 24 en 27".

In de Zesde Lijst van Soorten, enz.

(1 c. Lil, 1909).

Op blz. 119. 23i9 bis
. Salpi ngus ater Payk.; moet zijn: 2319^.

In de Zevende Lijst van Soorten enz.

(I.e. LIV, 191 1).

Op blz. 208, No. 531
bïs

. Phloeodroma concolor Kk. ; moet

zijn: 53i ter
.

In de Achtste Lijst van Soorten enz.

(I.e. LV, 1912).

Op blz. 276, No. 687 bis
. Oligota granaria Er. ; moet zijn :

687 ter
.

» » 278, No. ioi5 bis
. Bledins dissimilis Er.; „bis" moet

wegvallen, daar deze al inlandsch was.

» » 283, No. I286 bis
. Trichopteryx .- cantiana ~ Matth.

;

,,bis" moet wegvallen.

» » 291, regel 14 v. b. staat: ,,Botoc/iius" ; lees: „Bot/10-

chius".

» » 302, No. 3018. Wat ik schreef over een exemplaar

van Centhorrliynchus rotundatus Bris, forte, werd

door een schrijven van den heer James Edwards
bevestigd ; het ex. behoort tot C. Möllert Thoms.

Schultze ; ook K. Daniel, die het ex. zag, is

van deze meening.

In de Lijst der in Nederland etc. voor-

komende Coleoptera.

Op blz. 57. Longitarsis veranderen in Longitarsus.


